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ŠKODA slaví na Švédské rally  

umístění na stupních vítězů 
 

› Tovární posádka ŠKODA Pontus Tidemand/Jonas Andersson slaví druhé místo 

na své domácí rally 

› Esapekka Lappi/Janne Ferm po famózním stíhacím závodě skončili na místě 

třetím 

› Michal Hrabánek: „Vůz ŠKODA Fabia R5 patří i na ledu a sněhu k nejvíce 

konkurenceschopným vozům kategorie WRC 2“  

 

Karlstad, 14. února 2016 – Tým ŠKODA Motorsport odstartoval na Švédské rally 

do sezóny 2016 s místy na stupních vítězů. Při druhém podniku FIA Mistrovství 

světa v rally (WRC 2) dojel Pontus Tidemand, který při své domácí rally poprvé 

nastoupil s novým spolujezdcem Jonasem Anderssonem, na druhém místě v 

klasifikaci WRC 2. Jejich týmoví kolegové Esapekka Lappi/Janne Ferm se kvůli 

jezdecké chybě v pátek dočasně propadli na jedenácté místo, ale po 

bezchybném výkonu v sobotu a v neděli se rovněž dostali na stupně vítězů. 

 

„Naši piloti na silně zkrácené trati ukázali, že vůz ŠKODA Fabia R5 patří i na ledu a sněhu 

k těm nejvíce konkurenceschopným rallyovým speciálům kategorie WRC 2,“ řekl šéf 

ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. „Bohužel to nakonec nestačilo na úplné vítězství, 

ale sedm nejlepších časů na rychlostních zkouškách ukázalo, že naše posádky mohou jet 

kdykoli na vítězství. To nás tím spíše motivuje, abychom při následující účasti na 

mistrovství světa ještě přidali.“ 

 

Jelikož se v neděli konala pouze Power Stage, měl domácí Tidemand pouhých 15,87 km 

na to, aby zkrátil náskok vedoucího Elfyna Evanse. „Zkusili jsme všechno, ale takovou 

ztrátu není možné na jedné RZ dohnat,“ řekl Tidemand, jehož ztráta nakonec činila 14,7 

sekund. „Přesto jsem s druhým místem spokojený - je to můj dosud nejlepší výsledek na 

domácí rally. Kromě toho to byla premiéra s novým spolujezdcem Jonasem 

Anderssonem. Hned napoprvé jsme si výborně sedli a já se už těším na další rally s ním. 

Gratuluji Elfynu Evansovi, který si vítězství zasloužil vynikajícím výkonem.“ 

 

Týmový kolega Lappi předvedl v neděli působivý výkon na závěrečné Power Stage, kde 

zajel nejen nejrychlejší čas v kategorii WRC 2, ale navíc ještě na posledních metrech 

překonal v celkové klasifikaci dosud třetího Anderse Grøndala. „Nejlepší čas z tohoto 

velice krátkého finálového dne je pro mne trošku zadostiučiněním,“ řekl Lappi, který 

startoval do poslední RZ se ztrátou 8,7 sekund na Grøndala. „Být nakonec třetí je super 

pocit. Blahopřání celému týmu ŠKODA Motorsport, který nám opět připravil rychlé a 

spolehlivé auto.“ 

 

Švédská rally se od r. 1965 pravidelně koná v zimě na ledu a sněhu, předtím byla známa 

jako letní podnik pod názvem „Rally půlnočního slunce“. Takové teplo, jako v počátcích 
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rally sice letos kolem centra rally Karlstadu nebylo, přesto se mírné, téměř jarní počasí 

na počátku týdne postaralo o to, že pořadatel nakonec musel zrušit devět z plánovaných 

21 rychlostních zkoušek. Místo zledovatělých a zasněžených tratí našli pořadatelé 

částečně rozměklé šotolinové tratě, na kterých by byla jízda na pneumatikách s hroty, 

dodanými speciálně pro Švédskou rally, příliš nebezpečná. Trať rally byla nakonec 

zkrácena z 331,21 na 226,48 měřených kilometrů, což znamená, že Švédská rally 2016 

byla nejkratší rally mistrovství světa všech dob. 

 

 

Konečný stav Švédské rally (WRC 2): 

 

1. Evans/Parry (GB/GB)  Ford Fiesta R5   2:05:04,4 hod. 

2. Tidemand/Andersson (S/S)  ŠKODA Fabia R5  + 14,7 s 

3. Lappi/Ferm (FIN/FIN)  ŠKODA Fabia R5  + 1:50,9 min. 

4. Grøndal/Walfridsson (N/S)  Ford Fiesta R5   + 1:53,0 min. 

5. Brynildsen/Fredriksson (N/S) Ford Fiesta R5   + 2:30,5 min. 

 

 
Číslo pro Švédskou rally: 7 

 

Z dvanácti rychlostních zkoušek, na které byla Švédská rally zkrácena z původních 21 

RZ, jich piloti týmu ŠKODA Motorsport vyhráli celkem sedm. Pontus Tidemand byl 

nejrychlejší na rychlostních zkouškách Torsby 2, Vargåsen 1 a Karlstad 2. Esapekka Lappi 

pro sebe rozhodl úseky Svullrya 2, Rämmen 2, Vargåsen 2 a závěrečnou Power Stage 

Värmullsåsen 2. Většina nejrychlejších časů zimní rally vedoucí Švédskem a Norskem tak 

připadla v kategorii WRC 2 vozu ŠKODA Fabia R5. 

 
 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 188 

david.haidinger@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Švédské rally 

Pontus Tidemand a Jonas Andersson doletěli na své 

domácí rally na druhé místo. 

 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na Švédské rally 

Esapekka Lappi a Janne Ferm vyhráli ve Švédsku 

čtyři rychlostní zkoušky ve WRC 2. 

 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 

ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při 

automobilových soutěžích – ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů na celém světě. 

Vrcholnými okamžiky v historii značky bylo několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy 

(ERC), ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství (APRC) a v Intercontinental Rally Challenge 

(IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů v roce 1981. ŠKODA několikrát 

triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě. Na Rally Monte Carlo, která se 

pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  

 

V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým 

novým soutěžním vozem ŠKODA Fabia R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený 

nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 

2015. Hned v první sezóně s novým vozem ŠKODA Fabia R5 zajistila tovární posádka 

Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý mistrovský titul APRC v 

řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů. 

 

Nový soutěžní vůz ŠKODA Fabia R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky 

ŠKODA. Jeho předchůdce, Fabia Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté 

sportovní historii značky ŠKODA. Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se 

s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol podařil historický úspěch – jako první 

posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul v hodnocení jezdců 
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v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA Fabia 

Super 2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.  

 

V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan 

Kopecký/Pavel Dresler a Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA Fabia R5 na 

start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25 900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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